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Artiklen henvender sig til produkt manage-
res, programledere og projektledere som har 
ansvar for sammenhæng mellem virksomhe-
dens forretningsstrategi og projekter.

Baggrunden er en case, som beskæftiger 
sig med nogle generelle udfordringer mel-
lem projektet og forretningen, hvor jeg var 
projektleder og produktmanager. Vurderin-
ger og konklusioner i artiklen er mine egne, 
velvidende, at de kan have været anderledes i 
andres perspektiv.

Projektet
Projektgruppen vare meget erfaren og 
havde tidligere succes med et andet produkt. 

Er Business casen = Projekt casen?

Hvordan sikrer man sig, at projektet også er en god forret-
ning og ikke bare et godt projekt? Et enkelt spørgsmål med 
mange mulige svar. Jeg har som projektleder og produkt-
manager været i projekter, hvor det har været en udfordring 
at få projektet til at understøtte virksomhedens forretning, 
på trods af velmenende procedurer i projektmodellen. 

Vi skulle udvikle en ny konkurrencedygtig 
vindmøllebaseret på ny teknologi og på kort 
tid. Der skulle skabes tilstrækkelig opbakning 
blandt interessenterne, nyt design skulle be-
regnes, produkt roadmap skulle etableres, og 
produktet skulle modnes til serieproduktion. 
Vi skulle anvende en omfangsrig projektmo-
del, og business casen (forretningsplanen) 
skulle etableres for at beregne projektets 
nutidsværdi – NPV og forrentning (IRR). (Se 
ref. 1,s160 & 2).

Set fra projektleder og produktmanagers 
side havde projektet det rigtige afsæt i 
projektdeltagere, teknologi, specifikatio-
ner, markedsbehov mv. Som projektleder 

gennemførte jeg med projektgruppen en 
grundig usikkerhedsanalyse og estimering af 
projektet (se ref.3) for at få yderlige specifi-
kationer, input til risikovurderingen, timebud-
get, udviklingsbudget og fælles forståelse 
for produktet. Virksomheden havde en 
række QA procedurer, der skulle sikre, at de 
rigtige beslutninger blev taget med hensyn 
til produktionsenhederne og de nødvendige 
leverancer præsteret (dokumenter, produkt 
og QA aktiviteter m.v.)

Business casen
Som produktmanager opbyggede jeg en 
business case model (regneark) med input 
fra marketingafdelingen, økonomichefen, en 
anden projektleder og projektestimeringen. 
Jeg udvidede den eksisterende model, så vi 
kunne variere på forskellige input, og projekt-
tal nemt kunne opdateres. Jeg kunne fx 
beregne hvilken effekt: en måneds forsinkel-
se, en forøgelse af udviklingsomkostninger, 
ændringer i kost/salgspris, styktal, produkti-
onsinvesteringer havde på NPV og IRR. >
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Fig.1. Business  casen baseres delvist via projektet og støttes af 

forretningsstrategien og omgivelserne

Fig. 2. Hvordan sikres, at business casen ikke ’vælter’ på grund af 

manglende sammenhæng mellem forretningen og projekterne?
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Specielt forsinkelsesomkostningen kan 
være et stærkt argument, hvis man skal have 
ekstrabevillinger for at indhente forsinkelser. 
Fig.3 viser et eksempel på en sådan analyse.

Derfor kunne vi vurdere de væsentlige 
forhold, der påvirker business casen: 
1. ’Projekt casen’ – Specifikationer, produkt 

leverancerne, udviklingsomkostninger, 
investeringer i produktionsudstyr, kostpris 
m.v.

2. Omgivelserne – Materialeprisindekser, 
salgspris, energipolitik osv.

3. Forretningen – Virksomhedens strategi, 
markedsanalyser, projektmodel, kvalitets- 
og porteføljestyring m.v.

Fig. 1 antyder at, business casen i det 
væsentligste ’bæres’ af projektet, og kan 

vi kunne og ikke mindst, hvad der skulle 
være bedre i dette projekt, fx der skulle 
tydeligvis delegeres mere 

• Etablering af projektoverblik via 
WBS’ere (arbejdsopgaver) og PBS’ere 
(produkt leverancer), så vi kunne lave en 
grundig estimering og produktanalyse 
(NCB 3.1, 3.4)

• Etablering af business case, som nævnt 
ovenfor (NCB 3.8)

• Etablering af forretningsforståelse 
for omkostninger ved forsinkelse, så 
projektsponsor o.a. kunne forstå den tids-
mæssige vigtighed i projektet (NCB 3.8)

Alle input til business casen bør underkastes 
en usikkerhedsanalyse fx som vist i fig.3, som 
man gør i projekter. Man burde inddrage en 
passende analysegruppe (se fig. 4) for at få 
flest mulige input til usikkerhedsanalysen. (se 
ref.3). Det var ikke en del af virksomhedens 

’vælte’, hvis omgivelserne eller forretningen 
ændres som vist i fig. 2. Det viste sig at være 
svært at få detaljerede og præcise markeds-
analyser (som ofte), og set i bakspejlet er der 
sket voldsomme ændringer i markedet, som 
hverken vi eller andre ikke kunne forudse.

Projektets konklusion 
Det viste sig, at produktet muligvis ikke kunne 
nå time-to-marked, at der ikke var en stærk 
interessent opbakning, at nogle produktbe-
slutninger trak ud, at projektet ikke var stærkt 
forankret i virksomhedens strategi, at projek-
tets opstartsfase blev forlænget så meget, 
at de væsentligste projektdeltagere mistede 
interessen og forlod projektet. Projektet 
blev senere overført til en afdeling i et andet 
land. Projektet var klar til at opfylde dets 
leverancer, men leverancerne var ikke klar til 
at opfylde markedsbehov og virksomhedens 
strategi. Altså var Business Cases ikke lig med 
’Projekt Casen’!

Hovedbudskaber
De væsentligste metoder, jeg brugte under-
vejs var:
• Lessons Learned workshop. Hér fortalte 

projektdeltagerne ’Hvad gik godt i forrige 
projekt?’ og ’Hvad skal vi være bedre til 
i dette projekt?’ Vi fik afdækket, hvad >

Usikkerhedsanalyse er en analyse, af 
hvad der kan forringe (risici) hhv. forbedre 
resultaterne, i projekter specielt mht. tid, 
omkostninger og kvalitet og i business 
cases specielt mht. profit, årlig styktal, 
levetid og udviklingsomkostninger.

Indret din business case, så du kan 
simulere forskellige produkt scenarier. Så 
du kan svare på: Hvad koster 1 måneds 
forsinkelse? Hvad betyder 10 % forøgelse 
af omkostninger, 5 % lavere profit, 10 % 
forøgelse af materiale omkostninger? Dvs. 
hvilken virkning har det på fx NPV og IRR, 
så du kan sikre at business casen ikke kø-
rer i grøften, selv om der sker ændringer.



Fig. 3. Her er en business case, hvor der er udviklingsomkostninger over 5 år og indtægter 

over 12 år. Business casen er underkastet forskellige forretningsscenarier. Fx ændring i 

omkostninger, styktal, profit. Bemærk, at man bør kombinere dem for at få et mere realistisk bud, 

da usikkerhederne ofte optræder sammen.

Fig. 4. Det er vigtigt at have en bred gruppe af interessenterne for at indsamle produktkrav, 

estimere og gennemføre usikkerhedsanalyser.
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QA procedurer, men jeg gennemførte dog en 
analyse som vist i fig.3.

Den vigtigste læring i projektet var
• Sikre dig, en usikkerhedsanalyse af busi-

ness casen, hvor man estimerer mulige 
variationer på de væsentligste input og 
simulerer forskellige scenarier

• Sikre dig, at projektet afspejler kravene fra 
business casen, forretningen og omgi-
velserne, så business casen bliver lig med 
projekt casen

• Sikre dig, en solid alliance blandt interes-
senterne, så projektet kan gennemføres

Perspektivering:
Set i virksomhedens perspektiv er det vigtigt 
at udvikle professionalisme i projektledelsen 
(NCB 5.6), så projektet understøtter forret-
ningen. I denne sammenhæng er det:
• procedurer, der sikrer en løbende projekt 

screening, så projektet justeres med for-
retningen, interessenterne og omgivel-
serne, fx gate review af business casen 
og projektet (NCB 5.6)

• procedurer for usikkerhedsanalyser, der 
identificerer input og usikkerheder i busi-
ness casen (NCB 5.6)

• nogle simple værktøjer (Excel o.l.) til at 
simulere forskellige forretningsscenarier. 
Download eksempler på VLV.dk .
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